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Ćwiczenie Nr 4 
Prawo Malusa 

Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, polaryzacja światła, polaryzatory. 

Wstęp 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem polaryzacji światła, metodami 

polaryzacji i zastosowaniem światła spolaryzowanego. Wykonywane pomiary pozwalają na 

weryfikację jednego z fundamentalnych praw dotyczących polaryzacji - prawa Malusa. 

Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, co związane jest z faktem, że 

wektory natężenia pola elektrycznego E i natężenia pola magnetycznego H są prostopadłe do 

kierunku x rozchodzenia się fali (rys. 1). Mogą one zatem ulegać polaryzacji, czyli 

uporządkowaniu kierunku drgań wektorów pola. Za kierunek polaryzacji fali przyjmuje się 

umownie kierunek jej wektora elektrycznego E. Większość źródeł światła (żarówki, 

neonówki, Słońce) emituje niespolaryzowane wiązki, które składają się z wielu fal  

o przypadkowo zorientowanych kierunkach pola elektrycznego, z kolei wiele laserów jest 

źródłem fal spolaryzowanych. Wyróżnia się kilka typów fal spolaryzowanych: spolaryzowane 

liniowo, kołowo, eliptycznie. W przypadku fali o polaryzacji liniowej drgania wektor E 

odbywają się w jednej płaszczyźnie (rys. 1). Falę tego typu możemy uzyskać przez odbicie 

wiązki światła na granicy dwóch ośrodków (zobacz kąt Brewstera) lub przez przepuszczenie 

wiązki przez tzw. polaryzator.  

 

Rys. 1. Pole elektryczne i magnetyczne fali spolaryzowanej liniowo. 
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Prawo Malusa opisuje jak zmienia się natężenie I wiązki światła spolaryzowanego liniowo 

po przejściu przez polaryzator. Zależność ta ma postać: 

 ( )       
   

gdzie: I0 jest natężeniem fali padającej na polaryzator, a - kątem między płaszczyzną 

polaryzacji światła padającego i płaszczyzną polaryzacji polaryzatora. A zatem, natężenie 

światła spolaryzowanego liniowo transmitowanego przez polaryzator jest równe iloczynowi 

natężenia światła padającego na polaryzator i kwadratu cosinusa kąta utworzonego między 

płaszczyzną polaryzacji światła padającego a płaszczyzną polaryzacji polaryzatora. Ponadto, 

intensywność natężenia wiązki światła jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy pola 

elektrycznego     . 

 

Rys. 2. Amplituda fali spolaryzowanej liniowo po przejściu przez polaryzator. 
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Wykonanie pomiarów 
Aparatura 

Ćwiczenie wykonywane jest na stanowisku wyposażonym w ławę optyczną (1), laser 

emitujący czerwoną wiązkę światła (2), detektor promieniowania (3) z miernikiem -

woltomierzem (4) i dwa polaryzatory (5, 6) (jeden polaryzator pełni rolę analizatora)  

w obrotowych uchwytach z podziałką kątową, patrz rys. 3.  

 

Rys. 3. Układ pomiarowy do analizy prawa Malusa. 

W celu przeprowadzenia pomiarów wykonaj następujące czynności: 

1) Włącz zasilanie lasera zachowując ostrożność – pamiętaj, aby nie kierować wiązki 

światła na osoby i przedmioty odbijające światło! Przed przystąpieniem do 

pomiarów poczekaj, aż laser się rozgrzeje.  
 

2) Na jednym końcu ławy optycznej umieść laser zamocowany w uchwycie. Dokręć 

delikatnie śrubę mocującą lasera tak, aby był stabilnie połączony z ławą.  
 

3) Zamocuj na drugim końcu ławy detektor promieniowania skierowany w stronę 

lasera. Przewody detektora podłącz do woltomierza (czarny przewód do gniazda 

wspólnego, a czerwony do napięciowego) i ustaw pokrętło miernika w pozycję 

VDC 20V.  

4) Ustaw głowicę lasera tak, aby uzyskać maksymalne wskazania miernika napięcia 

(wiązka lasera musi padać na powierzchnię diody detektora). 
 

5) Ustaw na ławie pomiędzy laserem a detektorem polaryzator tak, aby wiązka lasera 

przechodziła przez jego środek. Zwróć uwagę, aby położenie kątowe polaryzatora 

ustawione było na „zero”. Zachowaj ostrożność w trakcie ustawiania polaryzatora, 

zwracając uwagę na odbicie światła lasera od powierzchni polaryzatora; promień 

odbity powinien wrócić w kierunku głowicy lasera.  
 

6) W razie potrzeby dostosuj ponownie ustawienia głowicy lasera, oraz położenia 

detektora tak, aby zarejestrować maksymalny sygnał. 
 

7) Na ławie, na drodze wiązki ustaw drugi polaryzator (element nr 6 na rys. 3), 

pełniący rolę analizatora. Ustaw jego położenie na pozycję „zero” podziałki 

2.                 5.          6.                  3. 

1.                       4. 
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kątowej. Obróć analizatorem wolno w prawo i w lewo, aby sprawdzić, czy 

wskazania miernika ulegają zmianom.  
 

8) Przystąp do pomiarów natężenia światła dokonując obrotu analizatora. Zmieniaj 

jego ustawienie co 10 stopni kątowych, od pozycji 0 do 360
o
, i notuj wskazania 

miernika. Zwróć uwagę na prawidłowy dobór skali miernika umożliwiający 

uzyskanie jak największej dokładności. Wyniki zapisuj w tabeli. 

Opracowanie wyników 
 Na podstawie danych zebranych w tabeli sporządź wykres zmian natężenia światła 

(wyrażonego w woltach) od kąta obrotu analizatora (wyrażonego w stopniach kątowych). 

Wyznacz maksymalną (Vmax) i minimalną (Vmin) wartość napięcia i dokonaj przeskalowania 

wykresu tak, aby wartości na osi rzędnych (Y) mieściły się w zakresie 0-1. Jeżeli potrafisz, 

postaraj się dopasować przebieg funkcji  f() = cos
2do danych eksperymentalnych. 

W sprawozdaniu z pomiarów zamieść: 

1) Krótką charakterystykę badanego zjawiska oraz możliwości wykorzystania zjawiska 

polaryzacji w optyce okularowej. 

2) Opisz jak wykonywane ćwiczenie może zweryfikować prawo Malusa. 

3) Zamieść wykonane wykresy i tabele danych. 

4) Omów wyniki pomiarów, zwracając uwagę na punkty pomiarowe, które znacząco 

odbiegają od przebiegu funkcji opisującej zmiany natężenia światła wynikające 

z obrotu analizatora.  

Czy zarejestrowany wykres zgodny jest z zależnością wynikająca z prawa Malusa? 

Jakie mogą być przyczyny ewentualnego odstępstwa? 
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